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A

z ókori egyiptomiak húsevési szokásaira, s ezen belül a sertés fogyasztására
vonatkozó forrásaink ellentmondásosak. A sírok falát díszítõ ábrázolásokon
csak elvétve találkozunk a disznó képével, s a szövegek sem tartalmaznak túl
sok, az állat tartására és fogyasztására vonatkozó adatot. Ha csak ezeket a forrásokat
vizsgáljuk, akkor a táplálékként hasznosított állatok sorában elsõ helyre a legtöbbet
ábrázolt és a szövegekben leggyakrabban említett szarvasmarhát kell sorolnunk, melyet a juh és kecske követ, s azt kell feltételeznünk, hogy a disznónak nem volt számottevõ szerepe az egyiptomiak étrendjében. A Közel-Kelet egyes területein már az ókorban is meglévõ disznófogyasztási tilalommal1 párhuzamot vonva pedig még a disznó-tabu lehetõsége is felmerül; ez látszólag magyarázná a disznó ugyancsak ritka
felbukkanását a képi és szöveges forrásokban. Azonban az egyes lelõhelyekrõl elõkerült állatcsontok másképp tanúskodnak az ókori egyiptomiak húsfogyasztásáról: azt
igazolják, hogy a szarvasmarha-, illetve a juh- és kecsketenyésztés mellett a disznótartás és -fogyasztás általános volt a Nílus-völgyben; ha a teljes lakosságot tekintjük, valószínûleg igen jelentõs proteinforrás volt.
A források ellentmondásosságát részben az egyiptomiaknak az állathoz való nem
egyértelmû viszonya, részben a húsfogyasztás társadalmi meghatározottsága, illetve
az írásnak és a képi reprezentációnak az elitek általi kisajátítása magyarázza.2 Az étrend különbözõsége bármely közösségen belül társadalmi különbségeket fed fel.
Egyiptomban ennek a különbözõségnek a hátterében megbúvó egyik fontos körülmény az volt, hogy bizonyos társadalmi csoportok közvetlen kapcsolatban álltak a
központi igazgatással, attól szolgálataikért ellátásban részesültek, míg mások, a központi gondoskodásból kimaradva, önellátó gazdálkodást folytattak. A kettõ közötti különbségnek éppen a húsfogyasztás az egyik nyilvánvaló és a differenciált tudományos
magyarázatok következtében ma már jól nyomon követhetõ mutatója. Az állam monopolizált bizonyos gazdasági ágazatokat, az állattartáson belül elsõsorban a szarvasmarha-tenyésztést, s a hozamból az elosztás központi és helyi, sok esetben a templomokhoz kapcsolódó csatornáin keresztül juttatott bizonyos privilegizált csoportoknak.
Ugyanazoknak, akik a ránk maradt képi ábrázolásokat és szövegeket létrehozták, s ezzel saját elképzeléseiknek megfelelõen közvetítették a késõbbi korok számára az
egyiptomi mûveltséget – s ezzel együtt a disznóra vonatkozó felfogásukat. Ezzel szemben úgy tûnik, hogy a disznótartás a központi – s az ahhoz szorosabban vagy lazábban
kapcsolódó templomi – elosztásból kimaradó, alacsonyabb, ám a népesség jóval nagyobb hányadát képviselõ, inkább vidéken és nem a városokban élõ társadalmi csoportok önellátását szolgálta. Nekik nem állt módjukban saját mindennapjaik képekben
és/vagy írásban való megörökítése.3
A disznó háziasításának körülményeire vonatkozó adataink nem könnyen értékelhetõek.4 A domesztikált sertés a régebbi elképzelések szerint Délnyugat-Ázsiából került a Nílus-völgybe, ám az újabb magyarázatok szerint a disznó háziasítására Egyiptomban került sor.5 Talán a mocsaras Deltában,6 melynek természeti viszonyai az állat
számára kiváló élõhelyet biztosítottak, bár a disznó ugyancsak elterjedt volt a Fajjúm-oázisban, s már igen korai idõkben a Nílus-völgy más területein is. A disznófogyasztás már a történeti idõket megelõzõen nagy területen kimutatható, s a kutatók az
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Tanulmányok

Egyiptom-szerte – bár különösen Alsó-Egyiptomban – feltárt
neolitikus és predinasztikus lelõhelyekrõl (például Merimde-beni-Szalame, Omari, Szaisz, Abüdosz, Hierakónpolisz)
elõkerült állatcsont-anyag jelentõs hányadát, egyes lelõhelyeken közel felét sertéscsontként azonosították.7 Ezen a hosszú, a
neolitikumot és a predinasztikus kort felölelõ idõszakon belül
azonban a sertés nem mindenhol volt az elsõ számú hústáplálék. Merimde-beni-Szalamében például a legkorábbi neolitikus
rétegekben még a juh dominál, míg a késõbbi idõszakban az
elsõ helyen a disznó, a másodikon a szarvasmarha áll.8 A juh és
a kecske több más neolitikus lelõhelyen is háttérbe szorul az
elõbbi két állat mögött: például Szaiszban, ahol a szarvasmarha- és disznómaradványok mellet juh/kecskecsontot meglepõen kis számban azonosítottak, s ez a teljes csontanyagon belül
igen alacsony százalékot képvisel.9 Ám a predinasztikus Maadiban az elõkerült csontanyag több mint 60%-át a juh/kecske
teszi ki, s a disznó a teljes anyagon belül körülbelül 20%-ot
képvisel.10
A történeti idõk – ekkor már a régészeti mellett képi és szöveges leletekkel kiegészülõ – forrásanyagában11 a disznó ritkán
fordul elõ, különösen az Újbirodalom elõtti idõkben. Az Óbirodalomtól a Második Átmeneti Korig tartó idõszak sírjainak falképein az állatot nagyon ritkán ábrázolják: az Óbirodalomban
egyáltalán nem vagy csak egy alkalommal (egy 5. dinasztia kori
masztabából ismert állatábrázolást egyesek malacként, mások
kutyaként azonosítanak),12 s a Középbirodalom alatt is csak egy
ízben. A kutatók ezt az információt úgy értelmezik, hogy ebben
az idõszakban a disznóhús nem tartozott az elitek étrendjéhez,
noha tudunk arról, hogy egy magas rangú hivatalnok disznócsordákkal rendelkezett (Metjen életrajzi felirata, Urk I. 3:2).13
Ám hogy az alacsonyabb rétegeknek általános tápláléka volt a
sertés, azt a régészeti feltárások és a zooarcheológiai kutatások
igazolják. Egy a Deltában található óbirodalmi település,
Kóm-el-Hiszn feltárása igen jelentõs információkkal járult
hozzá a kérdés tisztázásához. A településrõl elõkerült, azonosított állatcsont-anyag mintegy fele disznócsont. Meglepõ módon azonban Kóm-el-Hiszn a szövegek tanúsága szerint a szarvasmarha-tenyésztés központja volt, a szarvasmarha-maradványok aránya mégis igen alacsony a teljes csontanyagon belül.
Ennek az ellentmondásnak a magyarázata nem nagyon lehet
más, minthogy a szarvasmarha-tenyésztés a központi igazgatás
vagy egy templom ellenõrzése alatt állt, s az állat húsát nem
helyben fogyasztották, hanem meghatározott helyekre szállították. A helyi, önellátó gazdálkodásból élõ lakosság nem részesült a marhanyájakat felügyelõ intézmény által elosztott juttatásból, csak rendkívüli körülmények között juthatott a környéken tenyésztett (például idõ elõtt elhullott) marha húsához,
alapvetõ hústápláléka – ahogy a maradványok bizonyítják – a
disznó volt.14
A disznótartás más lelõhelyeken is kimutatható, ha nem is
olyan arányban, mint Kóm-el-Hiszn esetében. Nem biztos
azonban, hogy mindenhol egyenlõ mértékben fogyasztottak
disznót. Egy-egy terület lakosságának vagy egyes állami szolgálatban álló csoportoknak sajátos helyzetüknél fogva az általánostól eltérõ húsfogyasztási szokásaik is lehettek. Richard W.
Redding szerint a disznófogyasztás leginkább olyan területeken volt jelentõs, ahol a gabonatermesztés nem volt vezetõ ágazat, mint például a fent említett Kóm-el-Hisznben, a szarvasmarha-tenyésztés egyik tradicionális központjában.15 Egy má-
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sik településen, a szintén óbirodalmi Gízában, a piramisépítkezéseken dolgozó, központi juttatásban részesülõ munkások lakhelyén az állatcsont-anyag összetétele egészen más, mint
Kóm-el-Hisznben: itt nagyon gyakori a szarvasmarha, s elég
ritka a disznó. Vagyis az állam által foglalkoztatott és ellátott, s
így elsõsorban marhahúst fogyasztó munkások étrendjében
elõfordult a disznó, de nem alkotta annak jelentõs részét.16 Tehát a társadalmi hierarchiában alacsonyabban álló csoport étrendje, ha az állam megbízásából kiemelt jelentõségû feladatot
végzett, s ezért központi juttatásban részesült, közelíthetett az
elitekéhez. Szintén alacsonyabb lehetett a disznófogyasztás egy
olyan település lakosságának körében, amelynek (vagy amelynek egy része) szolgálatokat látott el egy környékbeli templom
felügyelete alatt: a szolgálattevõk részesedtek az áldozatokból,
így a legfontosabb áldozati állat, a szarvasmarha húsából. Úgy
tûnik, valóban ez volt a helyzet például Elephantiné szigetén,
Hnum isten kultuszhelyén, ahol a település különbözõ helyeirõl elõkerült disznócsontok azt igazolják, hogy a disznófogyasztás, bár általános volt a településen, az Óbirodalom és a
Második Átmeneti Kor közötti idõszakban összességében jóval
20% alatt maradt,17 tehát az ott lakók húsfogyasztásának nem a
sertés alkotta az alapját.
Hogy a fent elemzett szórványos emlékek nemcsak speciális
esetekre utalnak, s a disznótartás jelentõs volt már az Újbirodalom elõtt, azt két további forrás is mutatja. (1) Ha nem is volt
központi ellenõrzés a disznótartás fölött, s nincs adatunk arra
vonatkozóan, hogy disznócsordákat utaltak volna ki magas rangú tisztviselõk vagy templomok számára ebben a korban, a
disznótartás mégsem kerülte el az állam figyelmét: az állat után
valószínûleg adót kellett fizetni. Legalábbis ezt sejtetik egy magas rangú, az adózás ellenõrzéséért felelõs középbirodalmi
tisztviselõ, Montuuszir címei, aki nemcsak a marhacsordák,
kecske- és juhnyájak, hanem a disznócsordák elöljárójának is
nevezi magát életrajzi feliratában.18 (2) A Második Átmeneti
Kor végérõl származó Kamosze-sztélé a király magas rangú tanácsadóinak szájába az alábbi mondatot adja: „A legjobb földeket a mi részünkre szántják, a mi jószágunk van a legelõkön, a
mi sertéseink számára küldenek takarmányt”19 – vagyis a disznótartás a király közvetlen környezetéhez tartozó emberek által
számon tartott tevékenység volt, amelyet említésre méltónak
ítéltek, amikor a dinasztia fennhatósága alatt álló terület
(Egyiptom déli része) gazdasági forrásait sorolták fel.
Az újbirodalmi források már bõvebben beszélnek a disznótartásról: több sírban is ábrázolják az állatot, míg néhány szöveg magas rangú hivatalnokok és templomok felügyelete alatt
álló disznócsordákról tudósít.20 Deir-el-Medinében, a királysírokat építõ munkások településén a sertés a helyi gazdasági
kapcsolatokban is szerepet játszott. A munkások közti csereügyleteket rögzítõ osztrakonok tételesen, a cseretermékek pontos értékét is feltüntetve részletezik egy-egy megvásárolt termék
vételárát, s néhány esetben a disznót is említik. Így megtudhatjuk, hogy annak értéke az Újbirodalom idején (nem számítva a
20. dinasztia végének inflációs idõszakát) 3 és 5 deben között
volt – ezért az árért egy nem túl drága ruhát (meszsesz-tunika, talán hasonló az Egyiptomban ma is viselt galabíjához) lehetett
kapni, de nagyjából ennyibe került egy belsõ koporsó dekorációja is. A többi háziállat értéke pedig a következõképpen alakult: a juh és kecske átlagos ára 1 és 3 deben, a szamáré 25 és 40
deben, míg a szarvasmarha értéke 20 és 120 deben között moz-
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gott.21 Azaz a disznó elég olcsó jószág volt Deir-el-Medinében.
Ha csereáruként csak ritkán tûnik fel a szövegekben, annak
nyilván az az oka, hogy nem volt túl keresett árucikk. Talán éppen azért, mert bõven volt belõle. Amennyiben általános volt,
hogy a településen lakó családok disznót tartottak (s ez a
Tell-el-Amarnából származó bizonyítékok párhuzama alapján
egyáltalán nem lehetetlen – lásd alább), nem meglepõ, hogy az
állat csereáruként ritkán jelenik meg. Sajnos azonban a disznófogyasztás jelentõségét a településrõl elõkerült, a feltárás idején feldolgozatlan s így ma már értelmezhetetlen csontanyag
alapján nem tudjuk megbecsülni.22 Az biztos, hogy a disznótartás itt is, mint az óbirodalmi Kóm-el-Hisznben, az önellátó gazdálkodás része volt, mert a munkások számára központilag juttatott termékek sorában nem fordul elõ az állat.
Szerencsére a szintén újbirodalmi, Tell-el-Amarnában létesített munkástelepülés alkalmas párhuzamot szolgáltat az
összehasonlításhoz. A 18. dinasztia idején rövid ideig, Ehnaton
uralkodása alatt mûködõ közösség tagjainak feladata az ottani
sírok építése volt, s talán éppen a deir-el-medinei munkások közül toborozták õket. Ugyanazt a társadalmi csoportot képviselték tehát, s feltételezhetjük, hogy életmódjuk is hasonlított azokéhoz. Az amarnai munkásteleprõl elõkerült állatcsont-anyag
azt bizonyítja, hogy a lakók húsfogyasztásának élén a disznóhús állt, amit valószínûleg a munkások által helyben nevelt állatok biztosítottak,23 s az sem kizárt, hogy közösségi ünnepek lakomáinak is része volt a sertés, amirõl a településhez tartozó
kápolnákból elõkerült csontok tanúskodnak.24
Lényegében az Újbirodalom viszonylag gazdagabb forrásanyaga sem elegendõ ahhoz, hogy megbecsüljük, mennyire
volt elterjedt a disznófogyasztás a korszakban. Azonban ha
összevetjük a fent már említett óbirodalmi Gíza és az újbirodalmi Amarna esetét, akkor feltételezhetjük, hogy a disznó jelentõségének növekedését sejtetõ újbirodalmi forrásokat komolyan kell vennünk. Ugyanis mind a gízai, mind az amarnai
munkástelepülésen olyan munkások laktak, akik állami szolgálatban álltak és központi ellátást kaptak – ennek következtében
étrendjüknek része volt a marhahús. Ám míg Gízában a húsfogyasztás jelentõs részét a központi forrásból származó marhahús adta, addig Amarnában az alapvetõ hústáplálék a disznó
volt. S ez azt mutatja, hogy az újbirodalmi közösség gazdálkodásában sokkal nagyobb szerepet játszott az önellátás.
A deir-el-medinei és az amarnai település példája megerõsíti
azt az Újbirodalom elõtti idõkre bizonyított feltételezést, hogy
a sertés a társadalom alsóbb rétegeinek hústápláléka volt. Ám
az Újbirodalom idejébõl több adatunk is van arra vonatkozóan,
hogy templomok tulajdonában is voltak disznók: III. Amenhotep idején a memphiszi Ptah-templom 1000 állatból álló disznócsordát kapott adományként (Urk IV. 1797:2),25 s az I. Széthi
idején az abüdoszi templom számára kibocsátott királyi rendelet a templom védett állatállományához tartozó disznókat is
említ (KRI I. 51:12).26 Nem tudjuk, ezeknek az állatoknak mi
lett a sorsa, de nehéz elképzelni, hogy a templomi csordákból
származó disznók az ezekkel az intézményekkel kapcsolatban
nem álló családok asztalára kerültek volna. Talán a templomi
szolgálati hierarchia alacsonyabb fokán állók részesedtek belõle? Vagy az elitek étrendjében is elõfordult a disznóhús? A
Memphiszben és környékén folytatott ásatások azt bizonyítják,
hogy a disznófogyasztás ebben az idõben nemcsak vidéki, hanem városi környezetben, a székhelyen is elterjedt volt.27 Itt

igen nagy arányban éltek olyan társadalmi csoportok, amelyek
központi és templomi juttatásokat élveztek, s így azt várhatnánk, hogy étrendjükben nem vagy csak jelentéktelen szerepet
játszott a sertés. Ám a memphiszi anyagban a sertés igen
elõkelõ helyet foglal el, rögtön a szarvasmarhát követi.
Ugyanakkor arra nincs bizonyítékunk, hogy a Memphisz környékérõl elõkerült disznócsontok az elitek asztalának hulladékai lettek volna.
Az Újbirodalmat követõ idõk forrásai a disznótartásról kevesebbet árulnak el, ám egy új tárgycsoport felbukkanása a harmadik átmeneti kori leletanyagban bizonyítja, hogy a disznó
most már a vallásos hiedelmeknek is gyakran megjelenített eleme volt – tehát jelentõsége a mindennapi életben sem lehetett
csekély. Önállóan ábrázolt vagy kicsinyeit szoptató, Nut égistennõvel vagy Ízisszel azonosított anyadisznót ábrázoló amulettek tûnnek fel ekkor, melyek termékenységet biztosítottak
viselõjük számára (1. kép).28 Azonban a disznó nemcsak szerencsehozó állat volt, hanem megvetés tárgya is. Hérodotosz,
aki a Kr. e. 5. századi egyiptomi viszonyokról tudósít, beszámol
arról, hogy az egyiptomiak tisztátalannak tartották a disznót, s
az állattal rendszeresen érintkezõk, a disznópásztorok a társadalom megkülönböztetett, kirekesztett csoportját alkották: nem
léphettek be a templomokba, és senki sem akart házasodni egy
disznópásztor gyermekével (A görög-perzsa háború II. 47). Ez
a beszámoló, még ha negatív ítéletrõl tanúskodik is, a réteg jelentõségét mutatja: ha a disznópásztorok társadalmi szempontból elhanyagolható csoport lett volna, nem lett volna ok szólni
róluk. Ha Hérodotosz méltónak ítélte õket a megemlékezésre itt
és egy másik helyen, ahol a hét egyiptomi kaszt egyikeként sorolja fel õket (II. 164), akkor a disznócsordák nagysága, s így a
sertésfogyasztás sem lehetett jelentéktelen. Hérodotosz mellett
más auktorok is utalnak arra, hogy a disznót tisztátalannak
tartották Egyiptomban, s hogy külön probléma volt a disznópásztoroknak és -csordáknak a templomoktól való távoltartása,
s ugyanerre egy egyiptomi forrás is utal.29
A fáraókort követõen, a görögök érkeztével a disznótartás és
-fogyasztás jelentõsége növekedett. A betelepültek azonban
nem az Egyiptomban honos (Sus domesticus), hanem a makedónok által meghonosított sertést (Sus vittatus) ették.30 Az
egyiptomi fajta teste hosszúkásabb, farka és lába hosszabb, pofája elnyújtottabb (1. kép), mint a kerekded formákkal rendelkezõ, rövidlábú, görögök által fogyasztott, s jóval gyakrabban
ábrázolt állaté (2. kép). Bár ebbõl a korszakból sincsenek részletes adataink arra vonatkozóan, hogy a disznófogyasztás milyen szerepet töltött be az egyes társadalmi rétegek táplálkozásában, tudjuk, hogy a sertés különösen elterjedt volt a katonák
körében; a hadsereg ellátásáról tanúskodó fejadaglistákban
gyakran szerepel a sertéshús, amelyet pácolt és sózott formában tartósítottak.31 A templomi áldozati vágások, köztük a
disznóáldozat után adózni kellett,32 s a római korban minden
felnõtt férfinak sertésadót kellett fizetnie, amely talán a görög
templomokban bemutatandó disznóáldozatokkal volt összefüggésben.33
A disznóáldozat azonban nemcsak a görög-római idõkben
és a hellenizált lakosság körében mutatható ki, korábban is létezett, bár a disznó az egyiptomi vallásban nem volt sem általános, sem elismert áldozati állat, s a sírokból és templomi kontextusból – azaz a lehetséges áldozati helyekrõl – nem vagy
csak elvétve került elõ disznócsont. Ám már nagyon korai idõk-
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1. kép. Disznó-amulett, Késõkor (Szépmûvészeti Múzeum,
Egyiptomi Gyûjtemény, A. Szenci Mária felvétele)

szárnyassal, amely egyébként maga is lehetett áldozati állat.
Nem elképzelhetetlen, hogy a sertést is használták ilyen helyettesítõ állatként, s a szakkarai disznócsontok egy része talán ennek a gyakorlatnak a tanúbizonysága. Egy másik szakkarai leletanyag még érdekesebb: nagyjából kör alakban elrendezett
állatcsontokat találtak egy sír folyosóján. A csontok kizárólag
olyan állatoktól (többek között hal, szamár, disznó) származnak, amelyek nem voltak általánosan elfogadott áldozati állatok, sõt a teremtett rendet fenyegetõ káosz erõit jelképezték az
egyiptomiak számára. Talán éppen ezeknek az erõknek a legyõzését és a maat, a világrend helyreállítását volt hivatott biztosítani ez a kivételes rítus, amelynek során a legyõzendõ erõket szimbolizáló állatokat feláldozták? Vagy valakik egyenesen
a káosz erõit próbálták megnyerni céljaik elérése érdekében
egy nem mindennapi áldozati rítus keretében?
A fáraókori disznóáldozatok bizonytalan körülményeivel
szemben egyértelmûbb, bár korántsem kielégítõ adatokkal rendelkezünk az állat görög-római kori rituális szerepérõl.40 Több
terrakotta szobrocska maradt ránk, melyek – esetenként virágfüzérrel díszített – áldozati disznót ábrázolnak (2. kép),41 másrészt több auktor is említ egy évente megrendezett ünnepet,
melynek során disznót áldoztak (Hérodotosz, A görög-perzsa
háború II. 47; Plutarkhosz, De Iside et Osiride 8; Manethón,
Aigüptiaka 81. tör.). A terrakották általában a sertésnek a hellenizált lakosság által fogyasztott fajtáját jelenítik meg, s minden
bizonnyal görög templomokban elhelyezett felajánlási tárgyak
voltak. Az éves disznóáldozat, bár valószínûleg szintén a hellenizált lakosság körében volt elterjedt, egyiptomi elõképre épült.
A beszámolók szerint egy holdünnephez kapcsolódott, s ez a
tény egy fáraókori elképzeléssel fûzi össze a késõi gyakorlatot:
több halotti szövegben is említik, hogy Széth fekete kandisznó
alakjában megsebzi Hórusz szemét.42 A sebzett, majd ismét ép
szem története a holdfázisnak, fény és sötétség ellentétének a
mitológiai megfogalmazása: a megsebzés (azaz a hold-szem elpusztítása) a kozmikus rend elpusztítását, majd a szem gyógyulása a rend helyreállítását szimbolizálja. Hérodotosz szerint az
áldozatot a holdünnep alkalmával Ízisz-Démétérnek és Ozirisz-Dionüszosznak mutatták be, akik az egyiptomi mitológiában Hórusz szülei, ám Hérodotosz utalásában hellenizált egyip-

bõl vannak bizonyítékaink a disznó kultikus szerepére. A neolitikumban és a predinasztikus korban az állat többször is megjelenik halotti kontextusban: áldozati ételként,34 emberi temetkezést kísérõ sírmellékletként,35 de önálló sírban eltemetett
disznóról is tudunk.36 A disznó korai vallási jelentõségét az is
mutatja, hogy 1. dinasztia korabeli templomokban felajánlási
tárgyként elhelyezett disznófigurákat találtak.37 Bár ez a leletanyag igen gyér ahhoz, hogy a disznónak a korabeli halotti és
templomi kultuszban betöltött szerepére vonatkozóan komoly
megállapításokat tegyünk, figyelemre méltó az a tény, hogy a
leletek nem lokalizálhatóak egy konkrét területre, hanem
Egyiptom különbözõ helyeirõl kerültek elõ, s így a disznó
kultikus szerepét sem egyetlen központban jelölik ki, hanem
annak általános voltáról tanúskodnak.
A történeti idõkbõl fennmaradt halotti áldozati listákon a
disznó nem szerepel, mégis valószínû, hogy az állat különleges
esetekben része lehetett a halotti áldozatoknak. Az utóbbi évek
Szakkarában végzett ásatásai során több alkalommal kerültek
elõ disznócsontok halotti kontextusból.38 Bár nem eldönthetõ,
hogy a maradványok mikor kerültek az egyébként óbirodalmi lelõhelyre – az Óbirodalom idején vagy késõbb –, legalább egy részüket egyértelmûen halotti áldozatként azonosították. Ez látszólag ellentmond
nemcsak az áldozati listáknak, hanem más szöveges
forrásnak is. Egy középbirodalomi szépirodalmi alkotás az elitek által magasztalt ideális társadalmi viszonyok megbomlását egy helyen azzal az elrettentõ
képpel festi le, hogy a szolgálók malacot áldoznak úrnõjük számára (Ipu intelmei C37).39 Ebbõl arra következtethetünk, hogy a szöveg fiktív szerzõje – egy magas rangú hivatalnok – számára a disznóáldozat elfogadhatatlan volt. Ám ugyanennek az intelemnek a fent
idézett szöveghelyet megelõzõ mondatában ezt olvashatjuk: Lám, a földmûves szárnyast eszik, amelyet
marhaáldozat helyett adnak az isteneknek (C 36).
Vagyis elõfordulhatott, hogy a halotti áldozatok bemutatásának mindennapi gyakorlatában az elsõ számú ál2. kép. Terrakotta disznószobrocska, római kor (Szépmûvészeti Múzeum,
dozati állatot, a szarvasmarhát egy másikkal helyetteAntik Gyûjtemény, A. Szenci Mária felvétele)
sítették – talán egy olcsóbb állattal, az adott szövegben
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tomi istenek. Az Ozirisz-mondakör isteneihez kapcsolódó
elképzelések körében azonban megjelenik az állathoz, pontosabban annak nõstényéhez, az anyadisznóhoz fûzõdõ, a harmadik átmeneti kori disznó-amulettek kapcsán már említett
pozitív megítélés is: Íziszt, aki Hórusz anyja és segítõje a
Széth elleni harcban, néha fehér disznónak nevezik a szövegek, s tudjuk, hogy a görög-római korban az Ízisszel azonosított Babu istennõ számára disznóáldozatot mutattak be.43 Az
agresszivitást jelképezõ kandisznó negatív megítélése mellett
tehát az anyadisznónak, akit több istennõvel is azonosítottak,
kifejezetten pozitív szerep jutott az egyiptomi vallásban: mint
a termékenység és újjászületés szimbólumát tisztelték.44 Az
áldozatok alkalmával az istennõknek nem nõstény, hanem hím
állatot ajánlottak fel.
A disznóhoz való, az egyiptomi történelemnek már igen korai idõszakától kezdõdõen kimutatható kétes viszony hátterében álló okokat a mai napig nem sikerült tisztázni. Disznó és
ember együttélése már önmagában is ellentmondásos, hiszen

mindkettõ hasonló táplálékon él, így az állat versenytársa az
embernek. Ugyanakkor, éppen ez oknál fogva, hasznos is az
ember környezetében mint az emberi táplálkozás hulladékának
eltakarítója. S fogyasztása hasonló ellentétekkel jellemezhetõ:
táplálékként ugyan elterjedt, de áldozati állatként csak kivételes
alkalmakkor elfogadott. Így ha általános disznó-taburól nem is
beszélhetünk, kétségtelen, hogy bizonyos társadalmi körökben,
s különösen kultikus események alkalmával nem volt megengedett az állat fogyasztása. A jelenség magyarázatára történeti
(a disznót nem fogyasztó uralmi csoport gyõzelme az azt táplálékként általánosan hasznosító népesség felett a történeti idõk
kezdetén)45 és fent már részletezett társadalmi-gazdasági okok
egyaránt felmerülhetnek. Azt azonban nem szabad elfelejteni,
hogy mind a disznófogyasztási szokások, mind a disznóra vonatkozó elképzelések heterogének voltak, sem koronként, sem
területileg, sem társadalmi szempontból nem tekinthetõek egységesnek, s ha léteztek kifejezett tilalmak, nem biztos, hogy
azokat a gyakorlatban következetesen betartották.
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